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Budapest-Csepel ijnkormhnyzata Kdpviselb-testiilete 
2711 998.(1X.29.) Kt szamu rendelete 
A szoci~lisan hatranyos helyzetben levok 

Budapest-Csepel Q~ikormanyzata Kepviselo-testulete a helyi onkormanyzatokrol 
szolo, tobbszorosen modositott 1990. evi LXV. tv. 16. §. (1) bekezdeseben kapott 
felhatalmazas es a a szocialisan hatranyos helyzetben levok adossagterhenek 
enyhiteserol es lakhatasi korijlmenyeinek javitasarol szolo modositott 
9611 998. (V. 13.) Korm. szamli rendelet 2. §-ban kapott fel hatalmazas alapjan a 
kovetkezo rendeletet alkotja: 

A rendelet cdlja 

E rendelet d j a ,  hogy a kerijletben a szocialisan hatranyos helyzetben Ievok 
adossagterheinek enyhitesevel es lakhatasi korijlmenyeik javitasaval osszefuggo 
adossagkezeles formait, a jogosultsag felteteleit az elismerheto lakasnagysagot, a 
meltanyolhato lakasfenntartasi koltsegeket, valamint az ados, a hitelezo es az 
onkormanyzat egyuttmukodesenek formait, a tamogatas merteket es elbiralasanak 
rendjet szabalyozza. 

Az adossagkezelesi tamogatas elsodleges celja, hogy elosegitse a jogosult 
fizetokepessegenek helyreallitasaval a tulajdonosi vagy berleti jogviszonyanak 
megtartasat. 

A rendelet hatdlya 

A rendelet hatalya kiterjed a Budapest-Csepel Onkormanyzata terijleten 
allando bejelentett lakcimmel rendelkezo, es egy evnel hosszabb ideje 
eletvitelszeriien 

- az onkorrnanyzat tulajdonaban a110 lakasban berlokent (berlotarskent) 
- magantulajdonli, tarsashazi, szovetkezeti lakasban tulajdonoskent 
(resztulajdonos kent) la ko 

01-~t~ibajukon kivul szocialisan hatranyos helyzetben levo nqgykonj magyar 
allampolgarokra. 



Az adossagkezeles formai 

Az onkormanyzat adossagkezeles cimen az alabbi adossagkezelesi formakat 
biztositja: 

a.) penzben tamogatast nyujt (tovabbiakban adossagkezelesi tamogatas) a 
4.9-ban foglalt feltetelek eseten: 

- 12 honap alatt visszateritendo kamatmentes egyosszegu tamogatas, 
vagy 

- egyosszegu, vissza nem teritendo tamogatas formajaban, 
b.)engedmenyezes, tartozasatvallalas, illetoleg mas egyosszegu 

tamogatas kereteben vallalja a hitelintezet fele fennallo lakashitel 
tartozas megszunteteset, 

c.)megvasarolja a lakastulajdont, az ados tartozasanak kiegyenlitese 
mellett. 

Jogosultsagi feltetelek 

(1) Adossagkezelesi tamogatasban reszesulhetnek azok a rendelet 2. 9-aban 
meghatarozott berlok (berlotarsak), tulajdonosok, (resztulajdonosok), 
(tovabbiakban ados), aki knel az alabbi feltetelek egyuttesen fennal lnak: 

d l .  visszateritendd kamatmentes tamogatasban reszesitheto: 
ha az egy fore juto havi jovedelem nem haladja meg a mindenkori 
legkisebb oregseg i nyugdij osszegenek: 
- egyedulallo eseteben 3,5-szereset 
- ket vagy tobb f6 eseten a 3-szorosat, 

d2. vissza nem tentend6 tamogatasban reszesitheto: 
ha az egy fore jut0 havi jovedelem nem haladja meg a mindenkori 
leg kisebb oregseg i nyugd ij osszegenek 

- egyedulallo eseteben 2,5-szereset 
- ket vagy tobb fo eseten a 2-szereset, 

b.) A kerelmezo es a vele kozos haztartasban elok vagyonanak (ingatlan, 
jarmu, gepi meghajtasu terrnelo es munkaeszkoz, keszpenz, takarekbetet, 

vagyoni erteku jog,) egyuttes forgalmi erteke az oregsegi nyugdij mindenkori 
legkisebb osszegenek 20-szorosat nem haladja meg Inem minosul 
vagyonnak az az ingatlan, amelyben az erintett szemely (csalad) lakikl, 



Ad6ssagkezel4s kiSr4be bevont tartozhsok tipusa, m4rt4ke 

Adossagkezeles cimen az onkormanyzat a tamogatas korebe vonja azokat az 1998. 
V. 21-en mar fennallo, - legalabb 6 havi - hatralekokat, melyek egyuttes osszege 
nem haladja meg az alabbiak szerint felsoroltak eseteben a 120.000 Ft-ot: 

- a kozuzemi dijtartozas egyijttes osszege (vezetekes gaz, aram, tavho, viz, 
szolgaltatasi dijtartozas, csatomahasznalati dij, szemetszallitasi dijtartozas, 
- tarsashazi lakasok eseten kozos koltseg hatralek, 

- onkorrnanyzati tulajdor~ban levo berlakasok eseten lakberhatralek, 
- hitelintezettel kotott lakas&l6 kolcsonszerzodesbol fennallo tartozas 
(az 1994. januar 14.3 megelozoen felvett hitelek eseteben). 

Eljarasi szabalyok 

(1) Az adossagkezelesi forma palyazati ljton igenyelheto es nyerheto el. 

(2) Az adossagkezelesi tamogatasra vonatkozo kerelmet a Budapest-Csepel 
Onkormanyzata Polgarmesteri Hivatalnal, ugyfelfogadasi idoben 
lehet szemelyesen, vagy meghatalmazott irtjan benyujtani, illetve postai uton 
a Hivatal cimere bekuldeni. 

(3) A kerelemhez csatolni kell: 
a.) igazolast a lakasfenntartasi kiadasok beszedesere jogosult 

szervektol, amely tartalmazza: 
- a tartozas fennallasanak idotartamat, 
- a tartozas es a kesedelmi kamat osszeget, 

b.) IakasdIQ penzintezeti kolcson torleszto reszleterol penzintezeti igazolast, 
amely tartalmazza: 

- a kolcson folyositasanak kezdo idopontjat, 
- a kolcson torleszto reszletenek havi osszeget, 
- a tartozas es a kesedelmi kamat osszeget, 

c.) a fennallo tartozas egyuttes osszege 30 %-anak meghatarozott szamlara 
tortent befizeteserol szolo igazolast, 

d.) onkormanyzati berlakas eseten a lakasberleti szerzodest, 
e.) lakastulajdon eseten a 30 napnal nem regebbi tulajdoni lapot, 
f.) az adostol es a vele egyuttlako szemelyektol a kerelem benyujtasat 

megelozoen eltelt 3 honaprol jovedelemigazolast, valamint nyilatkozatot 
arrol, hogy van-e ervenyes tartasi, eletjaradeki, vagy oroklesi szerzodese, 



(1 3) A palyazatok elbiralasa utan a Csepeli Vagyonkezelo KFT kozremukodesevel 
- a hitelezokkel tortent irasbeli keret-megallapodasnak megfeleloen kell a 

hitelezovel es az adossal kotendo szerzodeseket elokesziteni. 
A szerzodesekben visszateritendo tamogatas eseten a reszletfizetes 
elmaradasanak jogkovetkezmenyeit az alabbiakat figyelembe veve kell 
rogziteni: 

a.) a lakastulajdonnal rendelkezo ados eseteben a visszateritendo tamogatas 
szerzodesi feltetele a kovetelest biztosito jelzalogjognak az ados ingatlanara 
torteno bejegyzese, 

b.) onkormanyzati berlakas esete~i a tamogatas teljes osszegenek 
megfizeteseig az onkormanyzat a lakas cserejehez, a lakasba mas szemely 
befogadasahoz nem jarul hozza. A visszateritendo tamogatas 3 havi 
reszletenek elmaradasa eseten a lakasberleti jogviszonyt az onkormanyzat 
felmondja, 

c.) a visszateritendo tamogatas 3 havi torlesztesenek elmaradasakor mind a 
lakastulajdonnal, illetve lakasberlettel rendelkezok eseten a megallapodas 
felmondasaval egyidejuleg az ados tartozasat egy osszegben kamattal 
terhelve koteles visszafizetni. Amennyiben visszafizetesi kotelezettsegenek 
nem tesz eleget, fizetesi meghagyast kell kibocsatani. 

(1 4) A hatralekok rendezesere a hitelezd fele torteno atutalassal valosithato meg. 
A palyazat elnyerese utan az atutalasra csak az adost terhelo 30 % 
befizetesenek igazolasa, illetve visszateritendo tamogatas eseten 
reszletfizetesi megallapodas megkotese utan kerijlhet sor. 

(1 5) Az ados csak egyfele adossagkezelesi tamogatasban reszesitheto. 

(1) Az e rendeletben meghatarozott adossagkezelesi formak meghatarozasa soran 
az onkormanyzat es a hitelezo megallapodasban rogziti az adossagkezeles 
altalanos felteteleit, a hitelezij altal a koveteles elengedes cimen adott 
tamogatas merteket, tovabba az egyijttmukodes szabalyait. 

(2) A megallapodas alairasara a Kepviselo-testulet a polgarmestert hatalmazza fel. 

(3) A palyazati osszeg atutalasara a szerzodes megkotese utan es az adost terhelo 
30 % befizeteset, vagy a reszletfizetesben torteno megallapodas megkoteset 
koveto 8 napon belul kerijl sor. 



(3) A palyazatok elbiralasahoz szukseges adatok hianya miatt, illetve az 
adossag kezelesre fel hasznal hat6 - eves kol tsegvetesben eloiranyzott - 
keretosszeg kimeriilese eseten a palyazatot a Szocialis es Egeszsegugyi 
Bizottsag elutasitja. 

(4) A Kepviselo-testulet minden evben a koltsegvetes elfogadasakor dont az 
adossagkezelesre fordithato koltsegvetesi keretosszeg nagysagarol. 

(5) A koltsegvetesi keretosszeg ismereteben a Kepviselo-testulet minden evben a 
koltsegvetesi rendeletben dont az adossagkezelesi tamogatas tipusarol es 
mertekerol, valamint arrol, hogy az adossagkezelesi tamogatast 
visszateritendo, vagy vissza nem teritendo formaban biztositja-e a raszorulok 
reszere. 

(6) A Csaladsegito es Gyermekjoleti Szolgalat a csaladgondozas kereten belul 
kiemelt figyelmet fordit a csalad gazdalkodasanak segitesere, a hatranyos 

) helyzetuk kezelesere es megelozesere. A Kormanyrendelet szerint hatranyos 
helyzetu csaladoknal a csaladsegito szolgalat felajanlhatja a gondozast. 

(7) Az adossag kezelesehez a Halozat Alapitvany altal biztositott lehetoseget is 
igenybe lehet venni. Ebben a csaladsegito szolgalat is kozre mukodhet, 
tovabba civil szervezet segitsege is igenybe veheto, amelyrol szerzodes 
kereteben kell megallapodni. 

(8) A lakastulajdonnal rendelkezo ados eseten a 3. 5. 2.) a.) pontja szerinti 
visszateritendo tamogatasra csak akkor kothetd szerzodes, ha az ados 
hozzajanri az onkormanyzati kovetelest biztosito jelzalogjognak az ingatlanra 
torteno bejegyzesehez. 

- A reszletfizetessel kesedelembe esett ados a biztositott tamogatas utan a 
kesedelem idopontjabol kezdve evi 20 %-os kesedelmi kamatot koteles 
az onkormanyzatnak megfizetni. (Ptk. 301 .§. (1 ) bek.) 

(1 ) Az adossagkezeles cimen kifizetett osszegekrol es a megkotott szerzodesekrol, 
valamint a fennallo jelzalogjogrol a Csepeli Vagyonkezelo Kft. pontos, naprakesz 
nyilvantartast vezet. 

(2) Az adossagkezeles soran keletkezett szemelyes adatok kezelesere, 
nyilvantartasok vezetesere a szemelyes adatok vedelmerol es a kozerdeku 
adatok nyilvanossagarol szolo tobbszor modositott 1992. evi LXIII. tv. 
rendel kezeseit kell al kalmazni. 

(3) Az adosok felmentest adnak a banktitok alol es hozzaarulnak ahhoz, hogy az 
onkormanyzat a szerzodessel osszefuggesben a penzintezetektol informaciokat 
ke rjen az ados vagyoni helyzetere vonatkozoan. 



Zaro rendel kezbsek 

12. 5. 

(1) Ez a rendelet 1998. szeptember 29-en lep hatalyba. 

(2) A jelen rendelet 6.s. (6), (8), (1 0) bekezdesei 1999. januar I -en hatalyukat 
veszti k. 

(3) 1998. evben a Kepviselo-testiilet az adossagok kezelesere a koltsegvetesben 
bels6 atcsoportositassal 4,5 millio forintot biztosit. 

(4) A jelen rendeletben nem szabalyozott kerdesekben a Kormanyrendelet, valamint 
a Polgari Torvenykonyv rendelkezeseit kell alkalmazni. 
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Zaradek: Kihirdetve: 1998. szepterr~ber 29. napjan. 



E szakasz osszefoglalja azokat a szabal yozasi koroket, amelyek e rendeletben 
szabalyozva enyhitik a lakossag lakhatassal osszefuggo adossagterheit. 

Meghatarozza azt a kort, amelyhez tartozok a tamogatast kerijletunkben igenybe 
i vehetik. 

Nevesiti azokat az adossagkezelesi formakat, amelyek e rendeletben alkalmazasra 
kerijlnek. 

Tetelesen felsorolja azokat a jogosultsagi felteteleket, amelyek egyuttes meglete 
eseten a tamogatas nyljjthato. 

5.5. 

Reszletesen sorolja az adossagkezelesbe bevont adossagok koret es merteket. 

Azokat az altalanos eljarasi szabalyokat hatarozza meg, amelyeket az 
adossagkezeles soran a palyazonak es a tamogatast nyljjt6nak figyelembe kell 
venni. 1998-ra kulon elbiralasi es beadasi hatarideket szab meg. 



1. sz. melleklet a Budapest-Csepel Onkorrnanyzata Kepviselo-testulete 
2711 998.(1X.29.) Kt sz. rendeletehez 

P A L Y A Z A T I  A D A T L A P  
addssagkezelesi tamogatas megallapitasahoz 

A.) A palyazo adatai (a palyazo, vagy torvenyes kepviseloje tolti ki): 
1 .) Neve (leanykori nev is): .................................................................................... 
2.) Szuletesi helye, ideje: ....................................................................................... 
3.) Anyja neve: ........................................................................................................ 
4.) Allando jelleggel bejelentett lakasa: 
5.) Tartozkodasi helye, ha az nem azonos a bejelentett lakcimmel: 

.......................................................... 
6. Ha az adossagkezelesi kerelem lakas (csaladihaz) tulajdonnal fugg ossze: 

a tulajdonos(ok) neve, szem. ig .szama: ......................................................... 

7. Ha a palyazo cselekvokeptelen: 
a torvenyes kepviselo (gyam, gondnok) neve: 
a torvenyes kepviselo (gyam, gondnok) lakcime: 

B.) A tartozassal erintett lakas adatai (palyazo, vagy tomenyes kepviseloje tolti ki): 

8. A lakas tipusa, amell ye1 kapcsolatban fennallb tartozas megfizetesehez a 
tamogatast keri: 
(a megfeleld reszt alahcizassal jelolje) 

a.) onkormanyzati berlakas 
b.) magantulajdonlj, tarsashazi, szovetkezeti lakastulajdon, (resztulajdon). 

9. A lakas pontos cime, ha nem azonos a 4.) pont adataval: 

1 1  

10. A lakas alapterijlete, szobaszama, komfortfokozata: .............. m2, .................. 
szoba, ................. szoba. 

11. A lakasban lakok szama, lakashasznalok jogcime: .................... fo, ................... ... 

12. Az 1998. majus 21. napjat megelozoen legalabb hat honapja fennallo tartozas 
tipusa, amelyre a kerelmezo tamogatast igenyel: 
(A megfeleld reszt alahcizassal jelolje, a fenndllo tartozast az azt kezeld 
szemezeffel (pld.: Vagyonkezeld Kfi, Elektromos Miivek, Dubeszedd, kozos 
kepviseld, sfv.) a 2. szamci melleklet szetinti nyomtafvanyon igazoltassa.) 

a.) lakberhatralek 
b.) tav- es kozponti futesi dijtartozas 
c.) melegvizszolgaltatas dijtartozas 
d.) vezetekes gazszolgaltatas dfijtartozas 
e.) hitelintezettel kotott lakascellj kolcsonszerzodesbol fennallo 

tartozas 
f.) aramszolgaltatasi dijtartozas 
g.) viz- 8s csatomadij tartozas. 



2. sz. mell6klet a Budapest-Csepel Onkorrnanyzata Kepviselo-testulete 
2711 998.(1X.29.) Kt sz. rendeletehez 

A kiallito teljes neve, cime, (szekhelye) telefon es fax-szamc 

Hivatalosan igazoljuk, hogy ...................... azonosito alatt nyilvantartott berlo, 

fogyaszto, aki (nev) .......................................................................... budapesti 

I (121 ............................................................ u. ............. hsz. ........ em. ...... szam 
alatti) lakos terhere 1998. majus 21. napjan alabbi jogcimen es osszegben tartottunk 
nyilvan tartozast. 

A tartozas jogcime: ...................................................................................................... 

A kotelezettseg esedekessegenkenti 
(havonta, kethavonta, negyedevente) osszege: ........................................................... 

A tartozas keletkezesenek kezdo idopontja: ................................................................ 

A tartozas 1998. majus 21-en fennallo tokeosszege: ............................................. 

ugyeleti kamata: ............................................ 

kesedelmi kamata: .............................................. 

Ezen igazolast az ugyfel kerelmere, Budapest-Csepel ~nkorrnanyzatahoz 
benyujtando adossagkezelesi tamogatas megallapitasa iranti kerelemhez valo 
felhasznalasra adtuk ki. 

.......... Budapest, 1998. ............................... ho napjan 

................................................. 
cegszerii alairas 



3. sz. mell6klet a Budapest-Csepel Onkormanyzata Kepviselo-testulete 
27/1998.(1X.29.) Kt sz. rendeletehez 

N Y I L A T K O Z A T *  

Alulirott 
(N ev) ............................................................. 
(Lakcim) ........................................................ 
mint adossagkezelesi tamogatas igenyloje ezen okirat alairasaval 

n y i l a t k o z o m ,  

hogy a Budapest-Csepel Onkormanyzata Kepviselo-testulete 27/1998.(1X.29.) Kt sz. 
I rendeletben meghatarozott merteket meghalado vagyonnal 

a.) nem rendel kezem** 

b.) rendelkezem, espedig:*** 
(Itt - a tenyleges lakohelyiil szolgalo lakas (ingatlan kivetelevel) azokat a 
vagyontargyakat, igy ingatlant, jarmuvet, gepi meghajtasu termelb- es 
munkaeszkdzt, keszpenzf, takarekbetetet, ertekpapirt, vagyoni ertekfi jogot 
kell felsorolni amelynek: 
- egyiittes forgalmi erteke, illet6leg osszege az oregsegi nyugdij legkisebb 
osszegenek 20-szorosat meghaladja.) 

....................................................................................................................................... 

....................................................................................................................................... 
I I 

Budapest, 1998. oktober ..... napja 

Elottiink, mint tanuk elott a nyilatkozo 
ezen iratot sajatkeziileg irta ala: 

..................... N6v: .......................... .. 
............................................ Lakcim: 

N ev: ..................................................... 
La kcim: ............................................. 

................................................. 
a n yilatkozattevo alairasa 

* A nyilatkozatot a hdzfarfdsban lak6 szemelyek mindegyikenek meg kell tennie. 
" A helyes vdlaszt aldhci~ssal kell jelezni. 
*** A vagyontdrgyakat egyedi azonositdsra alkalmas m6don kell megjelljlve felsorolni. 



4. sz. melleklet a Budapest-Csepel Onkorrnanyzata Kepviselo-testulete 
2711 998. (lX.29.) Kt sz. rendeletehez 

N Y I L A T K O Z A T *  

Alulirott 

(N ev) ................................................................... 
(La kcim) ............................................................. 

, , 

mint adossagkezelesi tamogatas igenyloje ezen okirat alairasaval hozzajarulasomat 
adom, hogy a lakhatasi koltsegek beszedesere jogosult szervezetek, a lakascklu 
kolcsonszamlamat kezelo hitelintezet a tartozasommal kapcsolatos adatokat a 
kerelem elbiralasa vegett a Budapest-Csepel Onkormanyzatanak, illetoleg illetekes 
bizottsaganak atadja es ott ezen adatokat a kerelem elbiralasa celjabol kezeljek. 

Budapest, 1998. oktober ....... napjan 

Elottunk, mint tanuk elott a nyilatkozo 
ezen iratot sajatkezuleg irta ala: 

..................................................... , , Nev: 
............................................... Lakcim: 

Ivev: ..................................................... 
...................... ..................... Lakcim: .. 

.................................................. 
a nyilatkozattevo alairasa 

*A nyilafkozafot a hAztartAsban lak6 szemklyek mindegyikknek meg keN fennie. 



5. sz. melleklet a Budapest-Csepel onkormanyzata Kepviselo-testulete 
2711 998. (lX.29.) Kt sz. rendeletehez 

mely letrejott egyreszr6l Budapest-Csepel onkormanyzata - kepviseleteben Toth 
Mihaly polgarmester - (1 21 1 Budapest, Szent lmre ter 1 O., tovabbiakban 
onkormanyzat), 
masr6szr6l a Dijbeszedo Rt. (1 1 1 9 Budapest, Vahot u.8.) kozott. 

A szerzodo felek a szocialisan hatranyos helyzetben levok adossagterhenek 
enyhiteserol es lakhatasi koriilmenyeinek javitasarol szolo 9611998.(V.13.) Korm. 
rendelet 3. . (2) bekezdeseben foglalt kotelezettseguknek eleget teve, az 
onkormanyzat altal adossagkezeles cimen nyujtando penzbeli tamogatas folyositasa 
soran tanusitando egyuttmukodesrol, az adossagkezeles altalanos felteteleirol, a 
Dijbeszedo Rt. altal koveteles-elengedes cimen adott tamogatas mertekerol az 
alabbiakban allapodnak meg. 

1. A Dijbeszedo Rt. a nala jelentkezo adosnak kimutatast ad tartozasarol. A 
kimutatas elkeszitesenel a 3. pontban foglaltakat figyelembe veszi. Az adossag 
futamidovel megegyezo merteku, de legfeljebb 1 eves idotartamu reszletfizetesi 
lehetoseget biztosit az ados reszere. 

2. A Dijbeszedo Rt. az adossal szemben mar folyamatban lev6 eljarasokat az 
onkormanyzatnak a tamogatas folyositasara irinyulo donteset koveto atutalasa 
megtortenteig, legfeljebb azonban harom honapig szunetelteti, uj eljarasokat 
ellene ez id6 alatt nem indit. 

3. *A Dijbeszedo Rt. a sajat tulajdonat kepezo koveteleseknek az onkormanyzat 
altal atutalando reszebol a tartozasra eso kesedelmi kamat 50 %-at elengedi. 

4. Az onkormanyzat az ados altal benyujtott kerelmet 30 napon belul elbiralja, 
, I 

kedvezo dontese eseten ot az 1. pontban foglalt hatralek kimutatasban szereplo 
tartozasanak 70 %-at kitevo merteku visszateritendo eslvagy vissza nem 
teritendo tamogatasban reszesiti, es ezen osszeget tovabbi 15 napon belul 
atutalja a Dijbeszedo Rt. reszere. Donteserol - az elutasito dontest is beleertve - 
haladektalanul ertesiti a Dijbeszedo Rt-t. 

5. Az Onkormanyzat elfogadja, hogy a hatralekos tartozas rendezesevel 
kapcsolatos lehetseges engedmenyt a penzintezet az Onkormanyzat altal 
nyljjtott tamogatasi modszertol fuggoen, onall6 dontes alapjan kijlonbozo 
mertekben hatarozza meg. 

6. A Dijbeszedo Rt. haladektalanul folytatja a hatralek behajtasara iranyulo 
eljarasait abban az esetben, amennyiben 

az onkormanyzat a hatralekkiegyenlitesi tamogatasra iranyul6 kerelmet 
elutasitja, 
a harom honap eredmenytelenul eltelik, 
az ados a hatralekbol fennmarado sajat resz megfizetesere iranyulo 
megallapodast a tamogatas folyositasatol szamitott 30 napon belul nem koti 
meg a Dijbeszedo Rt-vel, 



6. sz. mellektet a 3udapest-Csepel Onkormanyzata Kegv!seld-testulete 
2711 998.(lX.29.) Kt sz. rendeletehez 

mely letrejott egyreszt a Budapest-Csepel Onkormanyzata 
(1 21 1 Budapest Szent lmre ter 10.) 

masreszt 
nev: ............................................................................. 
szul. hely, ido: ............................................................................. 
anyja neve: ............................................................................. 
szem. ig.szama: ............................................................................. 
mnkahelyenek neve, cime: ............................................................................. 
bankszamlaat vezeto 

............................................................................. penzintezet neve: 
bankszamlaszama: ............................................................................. 
laki k: ............................................................................. 

valamint 
nev: ............................................................................. 
szul.hely, ido : ............................................................................. 
anyja neve: ............................................................................. 
szem. ig.szama: ............................................................................. 
munkahelyenek neve,cime: ............................................................................. 
bankszam lajat vezeto 
penzintezet neve: ............................................................................. 
ban kszam laszama: ............................................................................. 
lakik: ............................................................................. 
(a tovabbiakban adosok) 
koziitt alulirott napon az alabbi feltetelekkel: 

1. Az adosok bedemenyet kepezi a Budapest XXI. keriilet 
.......................... ................................................... szam alatti szobas 

.................................. komfortfokozatu onkormanyzati berlakas, melyre az 
adosok hatarozatlan idore szolo lakasbedeti szerz6dessel rendelkeznek 

. (................................................. i g  szolo hatarozott ideju berleti szerzodessel 
rendel keznek). 

A lakasban az adosokon kivul az alabbi szemelyek elnek : 
nev : ............................................................................. 
szul. hely, id6: ............................................................................. 
anyja neve: ............................................................................. 
szem. ig-szama: ............................................................................. 
tartozkodasanak jogcime: ................................................................. 
Az egyuttelo szemelyek havi osszjovedelme ..................................... Ft, 
melynek egy fore juto atlaga ................................. Ft. 

2. Az adosok terhere 1998.majus 21. elott 6 havi tartozas keletkezett a kovetkezo 
cimen es osszegben: 

lakberhatralek: 
kozos koltseg hatralek: 
kozuzemi dijhatralek: 



7.  s t .  qell6klet a 0udapes:-Csepel Onkorman yzata Kepv~seto- testulete 
2711 998. (lX.29.) Kt sz. rendeletehez 

ADOSSAGKEZELESI TAMOGATASI SZERZODES 
(maghntulajdonban lev6 ingatlanra) 

mely letrejott egyreszt a Budapest-Csepel Onkormanyzata 
(1 21 1 Budapest Szent lmre ter 10.) 

masreszt 
nev: ............................................................................. 
szul. hely, ido: ............................................................................. 
anyja neve: ............................................................................. 
szem. ig.szama: ............................................................................. 
munkahelyenek neve, cime: ............................................................................. 
bankszarnlajat vezeto 
penzintezet neve: 
bankszamlaszama: 
la ki k: 

valamint 
nev: 
szul.hely, ido : 
anyja neve: 
szem.ig.szama: 
munkahelyenek neve,cime: 
ban kszamlajat vezeto 
penzintezet neve: ............................................................................. 
bankszamlaszama : ............................................................................. 
lakik: ............................................................................. 
(a tovabbiakban adosok) 
kozott alulirott napon az alabbi feltetelekkel: 

Az adosok tulajdonat kepezi a Budapest XXI. kerijlet 
..................................................... szam alatti .......................... szobas 
.................................. komfortfokozatu lakas. 

A lakasban az adosokon kivul az alabbi szemelyek elnek: 
nev : ............................................................................. 
szul.hely, ido: ............................................................................. 
anyja neve: .............................................................................. 
szem. ig.szama: ............................................................................. 
tartozkodasanak jogcime: ............................................................................. 
Az egyuttelo szemelyek havi 
osszjovedelme ................................................. Ft, melynek egy fore jut6 
atlaga ................................. Ft. 

2. Az adosok terhere 1998.majus 21. elott 6 havi tartozas keletkezett a kovetkezo 
cimen es osszegben: 

- tarsashizi kozos koltseg hatralek: ................................................... 
- lakasszovetkezeti koltseg ": ..................................................... 
- lakascellj hitelintezeti kolcson ": ..................................................... 

Az adosokat terhelo adossag egyuttes osszege: .................................... Ft. 



8. sz. melleklet a Budapest-Csepel Onkormanyzata Kepviselo-testulete 
2711 998.(1X.29.) Kt sz. rendeletehez 

"A szocidlisan hatrdnyos helyzetben I4vo"k adossagterhenek enyhit&4r6l& 
lakhatasi koriilmenyeinek javitdsarol" szo16 96/1998.(V. 13.) Kormdnyrendelet 

vegrehajtasara 

amely letrejott egyreszrol Budapest-Csepel Onkormanyzata Polgarmesteri Hivatal 
( I  21 I Budapest, Szent lmre ter 10. sz.) (tovabbiakban Onkormanyzat), 
masreszrol az orszagos Takarekpenztar es Kereskedelmi Bank Rt. (Budapest, V., 
Nador u. 16.), illetve annak . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . fiokjaligazgatosaga (tovabbiakban: OTP 
Bank Rt.) kozott az alabbiak szerint: 

Az ~nkormanyzat kotelezettseget vallal arra, hogy: 

1 . Helyi rendeletet al kot az adossagkezeles szabalyairol, a tamogatas nyujtasanak 
jogosultsagi es egyeb felteteleirol, valamint azt a lakossag koreben meghirdeti. 

2. A helyi rendeleteben elfogadott szempontok szerint tamogatasra jogosultak 
igenyet osszesiti es az erintett hiteladosoktol a banktitok feloldasara vonatkozo 
nyilatkozatot beszerzi. 

3. A tamogatasra jogosultak hitelszarnlajat kezelo OTP fioktol az ados megbizasa, 
illetve a titoktartasi kotelezettseg feloldasa alapjan beszerzi a tamogatasra 
jogosultak lakashitelere vonatkoz6 reszletes informaciokat. 

4. A hiteladatok ismereteben dontest hoz az adossagkezeles modjarol, illetve arrol, 
hogy mikor, milyen formaban es osszegben kivan a tamogatasra jogosultak 
reszere segitseget nyujtani. A dontes meghozatala elott a hitelszamlat kezelo 
OTP fi6kkal szukseg szerint konzultal, esetleg ajanlatot tesz az ad6s 
tartozasanak rendezesere. Donteserol az illetekes OTP fi6kot tajekoztatja. 

5. Dontes utan az ad6ssagkezeles m6djat es felteteleit a hiteladossal 
megallapodasban rogziti, amelynek egy peldanyat a szamlavezeto fiokhoz 
tovabbitja. A megallapodasnak tartalmaznia kell a szerzijdesszeges 
kovetkezmenyeit. 

6. A hitelados reszere megitelt tamogatas osszeget a szamlavezeto fiokhoz, az 
ad6s szamlaszamanak megjelolesevel atutalja. 

7. Az On korman yzat elfogadja, hogy a hatrale kos tartozas rendezesevel 
kapcsolatos lehetseges engedmenyt a penzintezet az Onkormanyzat altal 
nyujtott tamogatasi modszertol fuggoen, onallo dontes alapjan kulonbozo 
mertekben hatarozza meg. 

8. Az ' Onkormanyzat kotelezettseget vallal arra, hogy az adossal kotott 
szerzodesben onmagara vallalt kotelezettsegeit az OTP Bank Rt. fele minden 
koriilmenyek kozott, maradektalanul teljesiti. 


